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163. Økonomisk status for de 3 nuværende kommuner
Sagsnr. 2006020028
I Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006 § 15 fremgår, at Sammenlægningsudvalget skal orienteres om økonomien i de kommuner, der indgår i den nye kommune. Hvor en kommune den 1. januar 2007 indgår i 2 eller flere kommuner, skal sammenlægningsudvalgene for disse kommuner orienteres.
Senest den 20. i hver måned skal kommunerne endvidere oplyse sammenlægningsudvalgene om følgende for den seneste måned:
1. Oversigt over den likvide beholdning i henhold til saldi ultimo måneden og
gennemsnitlige saldi over de seneste 12 måneder på funktionerne 9.01-9-11
og 9.50 i det kommunale budget- og regnskabssystem.
2. Oversigt over kontrakter, som er indgået siden seneste oversendelse af oplysninger, og som indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007.
3. Opgørelse over akkumuleret bevægelse på regnskab sammenholdt med budgettet for 2006 korrigeret for godkendte tillægsbevillinger. Opgørelsen skal
være opdelt på drift, anlæg og finansielle poster og specificeret på udgifter og
indtægter. Driftsudgifterne skal endvidere være specificeret på hovedkonti
samt på arterne løn og øvrig drift jf. det kommunale budget- og regnskabssystem.
Bilag:
Økonomiske oplysninger udarbejdet den 19. september 2006.
Beslutning i Økonomiudvalget den 27. september 2006:
”Indstilles til Sammenlægningsudvalget, at de tre kommunalbestyrelser tilskrives
om, at budgetterne skal tilstræbes overholdt i 2006.”
BESLUTNING:

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

164. Godkendelsessager fra de 3 nuværende kommuner
Sagsnr. 2006020029
På baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets skrivelse af 29. marts 2006 om
Sammenlægningsudvalgets mulighed for at regulere væsentlige økonomiske dispositioner i kommunalbestyrelserne i 2006 traf Sammenlægningsudvalget i sit møde
den 6. april 2006 beslutning om, at Sammenlægningsudvalget ikke skal godkende
tillægsbevillinger på drift og anlæg i 2006 i de nuværende kommuner på under 0,1
mio. kr.
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Søndersø Kommune fremsender 3 sager til godkendelse:
•
•
•

Byggemodning af 2 vænger i Morud. Der ansøges om frigivelse af 5.695.000
kr. til byggemodning og kr. 1.335.000 kr.
Endelig godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan 116 – udvidelse af
golfbane ved Langesø.
Renovering af gadebelysningsanlæg i Søndersø. Der ansøges om frigivelse af
550.000 kr. til formålet. Kr. 407.250 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb og kr. 142.750 finansieres af kassebeholdningen.

Otterup Kommune fremsender 1 sag til godkendelse:
•

Ansøgning om tillægsbevilling til grundkapitaltilskud på 2.290.050 kr. vedrørende etablering af Bofællesskabet Elmehaven.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27. september 2006:
”Indstilles godkendt. Desuden indstilles følgende 2 sager fra Bogense Byråd godkendt:
Parkeringsplads ved Nordfynshallerne – udgift kr. 300.000.
Nedbrydning af gammel vandværksbygning - udgift kr. 285.000.”
BESLUTNING:

Godkendt.

165. Åbnings-/telefontider for de 3 rådhuse
Sagsnr. 2006050037

J.nr. 00.14.00

Midlertidigt Tværgående Samarbejdsudvalg for Rådhusene fremsender forslag til
åbningstider/telefontider på de 3 rådhuse fra den 1. januar 2007.
Bilag:
Notat om åbningstider på rådhusene.
Beslutning i Økonomiudvalget den 27. september 2006:
”Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.
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166. Kommunevåben/logo for Nordfyns Kommune
Sagsnr. 2006090005

J.nr. 00.20.00

Sammenlægningsudvalget har i sit visionsoplæg bl.a. vedtaget,
•
•
•

at Nordfyns Kommune skal være en moderne og professionel kommune,
at der skabes grundlag for, at borgere og medarbejdere føler ejerskab til den
nye kommune,
at der tilrettelægges en effektiv og målrettet markedsføring.

Forvaltningen har i et notat belyst vigtigheden af, at der udarbejdes et kommunevåben, der både er flot og symbolsk i sit udtryk, men også er fremtidssikret, og
som borgerne kan føle ejerskab til.
Bilag:
Notat af 14. august 2006 om Kommunevåben/logo for Nordfyns Kommune
Notat af 8. september 2006 med forslag til procedure, tidsplan og økonomi for
udarbejdelse af kommunevåben/logo og designmanual
Notat om Kommunalreformen og kommunevåbnene
Horsens Kommune, indhold
Notat om Mere om Heraldik
Vejen Kommune, Borgernes billede.
Økonomiske oplysninger:
De økonomiske konsekvenser for de skitserede muligheder er belyst i notat af 8.
september 2006.
Administrationens indstilling:
Udvalget anmodes om at tage stilling til,
• om Nordfyns Kommune skal have et kommunevåben eller et logo?
• om ét af de eksisterende kommunevåben/logoer kan anvendes i Nordfyns
Kommune enten i den foreliggende form eller i en ny tilpasset form?
• om borgerne skal inddrages?
• den økonomiske ressource, der kan afsættes til processen?
Beslutning i Chefgruppen den 13. september 2006:
”Det indstilles, at Bogense Kommunes kommunevåben videreføres som Nordfyns
Kommunes kommunevåben.
Med hensyn til designmanual indhentes der tilbud fra de mulige lokale firmaer efter
no cure no pay princippet.”
Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 14. september 2006:
”Det indstilles, at Nordfyns Kommune skal have et kommunevåben, og at der søges
om tilladelse til at anvende Bogenses byvåben som nyt kommunevåben.
Det indstilles endvidere, at der afsættes en økonomisk ramme på kr. 200.000,- til
formålet inkl. designmanual, og at administrationen bemyndiges til at anvende den
afsatte ramme til formålet.”
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Beslutning i Økonomiudvalget den 27. september 2006:
”Erhvervs- og Fritidsudvalgets indstilling indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Nordfynslisten stillede forslag om, at der skal udskrives en
konkurrence om kommunevåben.
For stemte 3 (F, N)
Imod stemte 20 (A, C, O, V)
Hverken for eller imod stemte 1 (B)
Forslaget er dermed forkastet.
Erhvervs- og Fritidsudvalgets indstilling kom til afstemning.
For stemte 21 (A, C, O, V og B)
Imod stemte 3 (F, N)
Indstillingen godkendt.

167. Forslag til Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune
Sagsnr. 2006090013

J.nr. 06.01.00

De tre Tekniske Afdelinger har udarbejdet forslag til betalingsvedtægt for Nordfyns
Kommune.
Sammenlægningsudvalget for Nordfyns Kommune skal vedtage en betalingsvedtægt, der gælder for ejendomme, der er sluttet til det offentlige spildevandsanlæg
eller på anden måde knyttet til kommunens kloakforsyning i Nordfyns Kommune.
Vedtægten er udarbejdet i medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg
m.v., jævnfør Lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001.
Betalingsvedtægten omfatter endvidere de betalingsmæssige forhold med betaling
for den obligatoriske tømningsordning, der omfatter f.eks. tømning af bundfældningstanke (septiktanke).
Der er taget udgangspunkt i de tre eksisterende vedtægter, der gælder frem til den
31. december 2006.
På sagen henligger notat, som beskriver ændringer i forhold til de tre gældende
vedtægter.

Nordfyns Kommune
Sammenlægningsudvalget

5. oktober 2006

Side: 183

Bilag:
Forslag til vedtægt
Notat udarbejdet af de tre Tekniske Afdelinger
Vedtægter fra Otterup, Bogense og Søndersø Kommuner
Lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001
Administrationens indstilling:
Det indstilles, at vedtægten godkendes.
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 19. september 2006:
”Det indstilles, at forslaget godkendes.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 27. september 2006:
”Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.

168. Tømning af septiktanke
Sagsnr. 2006090011

J.nr. 06.01.20

I forbindelse med kommunesammenlægningen skal der ske en harmonisering af
tømningen af septiktanke i Bogense, Otterup og Søndersø Kommuner.
De Tekniske Forvaltninger udarbejder fælles regulativ for tømningen af septiktanke.
Bogense og Søndersø Kommuner har udbudt opgaven med tømning af septiktanke,
som begge steder udføres af Fyns Kloak Service.
Otterup Kommune tømmer tankene med egen slamsuger.
Bogense og Søndersø har som krav for tømningen stillet, at der anvendes KSA-bil,
som afvander slammet ved tømning. Entreprenøren bortskaffer slammet.
Otterup anvender traditionel slamsuger, hvilket betyder, at både vand og slam suges fra tankene. Slammet bortskaffes på eget renseanlæg.
Der overgår ingen kontraktlige forpligtigelser på området pr. 1. januar 2007.
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Bilag:
Administrationens notat.
Administrationens indstilling:
Det anbefales, at opgaven udbydes i en indbudt licitation blandt følgende entreprenører, som alle er erfarne i tømning af septiktanke, og kan tilbyde tømning med
KSA-bil, som afvander slammet:
FKS A/S, Tværvej 15, Nørre-Åby
Simon Moos A/S, Kallehave 21, Hørup, 6400 Sønderborg
Leif M. Jensen A/S, Sydvestvej 70, Glostrup.
Alternativt kan der afholdes offentlig licitation.
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 19. september 2006:
”Det indstilles, at opgaven udbydes i offentlig licitation.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 27. september 2006:
”Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.

169. Dagrenovation i Nordfyns Kommune
Sagsnr. 2006040026

J.nr. 07.01.05

Teknik- og Miljøudvalget har tidligere behandlet sagen i møderne den 20. april, 16.
maj, 6. juni og det ekstraordinære møde den 13. juni 2006.
Økonomiudvalget og sammenlægningsudvalget har behandlet sagen henholdsvis
den 15. juni og den 22. juni 2006.
Et flertal i Sammenlægningsudvalget har vedtaget:
- at nuværende kontrakter med renovatører forsøges forlænget til den 1. september 2007.
- at Administrationen udarbejder tre forslag til ny renovationsordning baseret på
en vægtbaseret løsning (plastspande), en volumenbaseret løsning (plastspande), plus en fritvalgsmodel, hvori indgår en kombineret løsning af både spande
og sække.
- der udarbejdes ligeledes forslag til drift af genbrugspladser.
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Bilag:
Notat af 7. juli 2006 med beskrivelse af 3 ”minimums-løsninger”
Dagrenovation Fordele og ulemper
Dagrenovation Valgmuligheder
Dagrenovationspriser 2004 i Otterup, Bogense og Søndersø Kommuner
Notat fra FAKS (Fyns Affalds Koordinerings Selskab) vedrørende ideer til nyt sammenlagt renovationssystem
3 brochurer om affaldssystemer: ”Affaldssystemer”, ”Mobilt vaskeanlæg til affaldsspande” og ”PWS Combi System”
2 publikationer fra Miljøstyrelsens hjemmeside: ”Undersøgelse i Tinglev og Nørre
Rangstrup Kommuner: Vægtbaserede indsamlingssystemer for dagrenovation” og
”Fordele og ulemper ved gebyrdifferentierede indsamlingssystemer for husholdningsaffald”
Brochure fra RenoDjurs ”Affaldshåndbogen 2006”
Arbejdsgruppens rapport vedrørende affaldsområdet
Overordnet oversigt over ordninger i de 3 kommuner
Beslutning fra møde i Teknik- og Miljøudvalget den 1. august 2006:
”Det udarbejdede materiale udsendes til de politiske grupper.
Disse opfordres til at gennemgå materialet og fremsætte ønsker til evt. supplerende
materiale eller yderligere belysninger.
Disse ønsker skal fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget senest den 1. september
2006.
Teknik- og Miljøudvalget forventer herefter at foretage indstilling til nyt renovationssystem på mødet den 19. september 2006”.
Der var ved fristens udløb ikke indkommet ønsker om yderligere materiale.
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 19. september 2006:
”Det indstilles, at der indføres en 2-årig forsøgsperiode:
Søndersø fortsætter uændret med vægtbaseret ordning og 1 fraktion.
Bogense fortsætter med vægtbaseret ordning og 1 fraktion med udvidelse med
ugetømning i juni. juli og august.
Otterup fortsætter med sækkeløsning med udbygning med et valgfrit tilbud om
vægtbaseret spandeløsning.
Forsøgsperioden løber til 31. december 2008 og ordningen gennemarbejdes i forsøgsperioden.
Der arbejdes med en forlængelse af de nuværende kontrakter indtil udløbet af forsøgsperioden.
Carl Martin Christensen indstiller, at der fra 1. oktober 2007 indføres en vægtbaseret spandeordning i hele kommunen.
Arne Erlund indstiller, at der gives mulighed for at vælge en volumenbaseret sækkeløsning i hele kommunen.
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Det indstilles ligeledes:
I forsøgsperioden anskaffes alle nye spande af kommunen.
Borgeren kan så vælge at købe spanden via en engangsbetaling eller at
leje spanden via et løbende gebyr.
Frivægt fastsættes til 5 kg.
Ved spande fortsættes med skelafhentning, dog med visiteret mulighed
for stadepladsafhentning.
Nærgenbrugspladserne i hele kommunen udvides til at omfatte containere til papir, dåser og flasker.
Genbrugspladser:
Det indstilles:
Åbningstider:

Mandag lukket.
Tirsdag – fredag kl. 10 – 17.
Lørdag – søndag kl. 9 – 16.
I perioden 1. oktober – 31. marts dog lukket søndag.

Restriktion:

Køretøjer over 3.500 kg (samlet vægt af vogntog) har ikke
adgang.

Erhverv:

Klippekortordning for under 3.500 kg.
Herudover kan afleveres efter vægt i Bogense.

Klunsning:

Der etableres organiseret klunsning på alle 3 pladser.”

Beslutning i Økonomiudvalget den 27. september 2006:
”Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt, dog således at den vægtbaserede løsning for Otterup Kommune ændres til en volumenbaseret spandeløsning.
Carl Martin Christensen fastholder sin indstilling.”
BESLUTNING:

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
C-gruppen fastholder, at man ønsker en vægtbaseret spandeløsning i hele kommunen fra den 1. januar 2007.
Steen Brydegaard tilslutter sig C-gruppens indstilling.

170. Nedsættelse af Beredskabskommission
Sagsnr. 2006080023

J.nr. 14.00.03

I henhold til beredskabsloven, lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004, § 9, stk.
2 skal kommunalbestyrelsen nedsætte en beredskabskommission til at varetage
den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet.
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Kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om kommissionens sammensætning.
Kommissionen, hvis medlemstal skal være ulige, skal bestå af borgmesteren, der er
formand, politimesteren og et flertal valgt af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant for de frivillige som observatør i beredskabskommissionen, hvis der ikke indgår en repræsentant for de frivillige som medlem af
kommissionen.
Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at den umiddelbare forvaltning af
de opgaver, der efter §§ 34-37 er henlagt til kommunalbestyrelsen, varetages af
beredskabskommissionen.
Loven giver ikke mulighed for at kompetencen kan gives til andre udvalg.
Bilag:
Fortegnelse over medlemmer af den nuværende fælles beredskabskommission.
Notat af 8. august 2006 fra Beredskabschefen.
Beredskabsloven.
Beslutning i Økonomiudvalget den 27. september 2006:
”Det indstilles, at beredskabskommissionen kommer til at bestå af 5 medlemmer,
heraf 3 fra kommunalbestyrelsen.
De frivillige kan udpege et medlem som observatør.
Opgaverne efter §§ 34-37 varetages af beredskabskommissionen.”
BESLUTNING:

Økonomiudvalgets indstilling godkendt, idet der vælges 3
medlemmer af kommunalbestyrelsens medlemmer til beredskabskommissionen.

171. Forslag til rammeaftaler på det sociale og socialpsykiatriske område
Sagsnr. 2006040001

J.nr. 16.00.00

Region SydDanmark har fremsendt oversigt over alle tilbud med tilhørende takster,
som er omfattet af rammeaftalen 2007 på det sociale og socialpsykiatriske område.
Rammeaftaler indgås årligt mellem kommunerne i Syddanmark og mellem kommunerne og Region SydDanmark. Med henvisning til §5 i Bekendtgørelse om rammeaftaler m.m. på det sociale område skal rammeaftaler for det kommende år godkendes af Sammenlægningsudvalget, og udvalgets beslutning skal være Regionen i
hænde senest den 15. oktober 2006.
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Kommunens ønsker til rammeaftale er drøftet i Social- og sundhedsudvalget 18.
april 2006.
Bilag:
Forslag til rammeaftale incl. bilag.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 21. september 2006:
”Indstilles godkendt.”
Beslutning i Økonomiudvalget den 27. september 2006:
”Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.

172. Erhvervsservice og iværksætterhuse
Sagsnr. 2006090022

J.nr. 24.00.00

KL og Erhvervs- og Byggestyrelsen er nu blevet enige om konkretiseringen af den
aftale, de indgik den 26. april 2006, om erhvervsservice og iværksætterhuse.
I første omgang skal der dannes en erhvervsdrivende fond, der skal drive Iværksætterhuset i Syddanmark. Fonden tegnes af de kommuner, som står bag Iværksætterhuset. Fonden skal som minimum have en grundkapital på 300.000 kr. I
Syddanmark foreslås fonden dannet med en grundkapital på 300.000 kr. indskudt
af de 22 syddanske kommuner fordelt efter indbyggertal, hvilket svarer til 25, 4 øre
pr. indbygger. Erhvervs- og Byggestyrelsen har udarbejdet standardvedtægter for
den erhvervsdrivende fond, som forudsættes anvendt i Syddanmark.
Dannelsen af fonden, herunder grundkapital og vedtægter kræver godkendelse af
Byrådene/Sammenlægningsudvalgene.
Indskuddet andrager for Nordsfyns Kommunes vedkommende 7.278 kr.
Bilag:
Vedtægter for den erhvervsdrivende fond.
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Beslutning i Økonomiudvalget den 27. september 2006:
” Indstilles godkendt og finansieres af de budgetterede kr. 35, - pr. indbygger.”
BESLUTNING:

Godkendt.

173. Forslag til Indkøbspolitik for Fællesindkøb Fyn
Sagsnr. 2006090002

J.nr. 83.00.00

Sammenlægningsudvalget godkendte i møde den 22. juni 2006, at Nordfyns Kommune indgår i Fællesindkøb Fyn sammen med Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde
og Nyborg Kommuner.
Styregruppen for Fællesindkøbet har udarbejdet forslag til Indkøbspolitik for Fællesindkøb Fyn.
Det overordnede formål med indkøbspolitikken er at skabe rammerne for, at kommunerne som helhed kan købe varer og tjenesteydelser på de økonomisk mest fordelagtige vilkår. Samordningen og koordineringen af kommunernes indkøb skal sikre, at kommunerne – for at udnytte indkøbsressourcerne optimalt – optræder som
én kunde over for leverandørerne for herigennem at opnå forretningsmæssige og
administrative fordele.
Bilag:
Forslag til Indkøbspolitik
Beslutning i Økonomiudvalget den 27. september 2006:
”Indstilles godkendt.”
BESLUTNING:

Godkendt.
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174. Ændring af valgdistrikter
Sagsnr. 2006090021

J.nr. 84.08.00

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved skrivelse af 5. juli 2006 ændret den nuværende kredsinddeling vedrørende afholdelse af folketingsvalg m.v. så afholdelse
af kredsvalg fra 1. januar 2007 er i Middelfartkredsen der består af Middelfart og
Nordfyns Kommuner.
På det konstituerende møde i december 2006 vælges kredsvalgbestyrelse (4 medlemmer og 4 suppleanter fra hver kommune). Formand og næstformand vælges i
Middelfart.
I forbindelse med det nye samarbejde omkring fremtidig valghandling har der været afholdt fællesmøde i Middelfart med deltagelse af borgmestre, kommunaldirektører samt valgmedarbejdere i de to kommuner i den nye Middelfart storkreds bestående af Middelfart og Nordfyns Kommune.
Som et led i harmoniseringen i øvrigt vedrørende valghandlinger fremover foreslås
nedenstående ændring af valgdistrikter gennemført pr. 1. januar 2007 gældende
for både Middelfart Kommune og Nordfyns Kommune:

Valgsted
Ejby Skole

FORSLAG TIL VALGSTEDER
I MIDDELFART KOMMUNE (fra 20 til 11)
fra den 1. januar 2007
Tidligere valgsteder/antal vælgere

Ejby Rådhus
Balslev Forsamlingshus
Husby Forsamlingshus297
Ørslev Forsamlingshus
Gelsted Skole
Gelsted Kro
Tanderup Skole
Brenderup Sko- Brenderup Forsamlingshus
le
Indslev Forsamlingshus
FjelFjelsted Forsamlingshus
sted/Harndrup Harndrup Forsamlingshus
Skole
(Tidl. Ejby Kommune ialt: 7.496)
NørreAaby
Kommuneskole
Baaring Skole

1.511
220
174
1.725
349
1.624
318
593
685

Nørre Aaby Hote
2.155
Rolund Forsamlingshus
285
Føns gl. skole (forsamlingshus)
242
Baaring Forsamlingshus
1.045
Roerslev Forsamlingshus
294
(Tidl. Nørre Aaby Kommune ialt: 4.021)

Antal vælgere
i alt
2.202

2.074
1.942
1.278

2.682
1.339

Nordfyns Kommune
Sammenlægningsudvalget

Vestre Skole
Lillebæltshallen
Hyllehøjskolen
Aulby Skole
Strib Skole
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Vestre Skole
Lillebælthallen

4.968
4.786

Kauslunde Forsamlingshus
Røjle Forsamlingshus
Strib Skole
(Tidl. Middelfart Kommune ialt: 15.292)

1.402
992
3.144

TOTAL – ANTAL VÆLGERE

26.809

Det anførte antal vælgere = antal ved seneste EU-valg 13.06.04

Valgsted
Bogense Skole
Klinte Skole
Kongslundskolen

FORSLAG TIL VALGSTEDER
I NORDFYNS KOMMUNE (fra 22 til 13)
fra den 1. januar 2007
Tidligere valgsteder/antal vælgere
Bogense Skole
Guldbjerg/Nr. Sandager –
Smidstrup Forsamlingshus
Klinte–Nørreby Forsamlingshus
Grindløse–Grindløse Sognegård
Ore – Skåstrup Forsamlingshus
Skovby - Skovby Forsamlingshus
(Tidl. Bogense Kommune ialt: 5.077)

Otterup Skole

OtterupN.Nordvestskolen
Otterup S. Biblioteket
Krogsbølle Sko- Krogsbølle Skole
le
Norup–Egense Forsamlingshus
Løkkemarksko- Uggerslev-Nr. Højrup –
len
Uggerslev Forsamlingshus
Nr. Nærå-Bederslev –
Roerslev Klubhus
HorsebækskoHjadstrup - Horsebækskolen
len
Lunde - Lunde Forsamlingshus
SkovløkkeskoSkeby - Skeby Forsamlingshus
len
Østrup - Østrup Forsamlingshus
(Tidl. Otterup Kommune ialt: 8.465)
Havrehedsskolen
Hårslev Skole
Særslev Skole
Søndersøskolen

Morud- Morud Forsamlingshus

2.930
357
314
296
501
679

1.939
1.832
842
724

Antal vælgere
i alt
3.287
610
1.180

3.771
1.566
1.113

613
500
539
489
646
341

1.866

Hårslev–Hårslev Forsamlingshus 1.103
Særslev–Særslev Forsamlingshus 1.258
Søndersø – Søndersø Kro
2.632
Skamby –
Skamby Boldklubs Klubhus
627

1.028
987

1.866
1.103
1.258
3.259

Nordfyns Kommune
Sammenlægningsudvalget

Veflinge Skole
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Veflinge–VeflingeForsamlingshus 1.119
(Tidl. Søndersø Kommune ialt: 8.605)
TOTAL – ANTAL VÆLGERE
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1.119

22.147

(Det bemærkes, at ovennævnte vælgertal er ca. tal og korrektioner kan forekomme i forbindelse med justering med skoledistrikternes placering.)

På mødet den 5. september 2006 var der enighed om at fremsende ovennævnte
forslag til Sammenlægningsudvalgene i Middelfart og Nordfyns Kommune til endelig
godkendelse med følgende begrundelser:
1.
2.

Skoledistrikter anvendes primært som valgdistrikter.
Skolerne anvendes som afstemningssteder, hvor det er muligt. Fordelen ved
det er, at det ikke giver problemer at disponere over lokalerne, hvorimod forsamlingshuse kan være reserverede til andre formål.
3. Der vil på skolerne være mulighed for opkobling af EDB således at der kan ske
direkte indberetning til valgsystemet.
4. De større enheder vil give en mere sikker og rutineret indberetning i afstemningsbøgerne, hvilket igen giver en hurtigere opgørelse af valget.
5. Netadgangen på de enkelte valgsteder giver mulighed for indretning af valgcafe m.v., ligesom det giver mulighed for evt. kommende elektronisk afstemning.
6. Ændring af antallet af valgsteder bør gennemføres fra 1. januar 2007, sammen
med de øvrige strukturændringer i forbindelse med harmonisering og effektivisering i de nye kommuner.
7. Der vil i et vist omfang være mulighed for, at materialer til valghandlingerne
kan opbevares på skolerne. Hermed er der en ressourcemæssig besparelse
ved, at valgmaterialet ikke skal transporteres rundt.
8. En del vælgere vil få længere til afstemningsstedet, men vælgere der er forhindret i at møde frem på afstemningsdagen har ret til at bede om at måtte
stemme i hjemmet eller brevstemme på Rådhusene forud for valgene.
9. Det forudsættes, at skolerne er tilgængelige for handicappede.
10. Økonomisk opnås der en besparelse i forbindelse med diætudbetaling til færre
valgstyrere, tilforordnede, administrative medarbejdere, reducering af udgifter
til transport af valgmateriel samt lejeudgifter til valgsteder.
Bilag:
Referat fra mødet den 5. september 2006 er vedlagt dagsordenen.
Kortoversigt vedrørende forslag til valgstedernes geografiske placering i Middelfart
og Nordfyns Kommune fra 1. januar 2007 er vedlagt dagsordenen.
Personalemæssige konsekvenser:
Færre ressourcer fra administrationen.
Konsekvenser for øvrige områder:
Ingen.
Økonomiske oplysninger:
Er ikke beregnet – se dog pkt. 10 ovenfor

Nordfyns Kommune
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Indstilling:
Det indstilles, at forslaget imødekommes.
Beslutning i Økonomiudvalget den 27. september 2006:
”Indstilles godkendt, dog således at Guldbjerg lægges til Kongslundskolen, og Nr.
Sandager lægges til Klinte Skole.”
BESLUTNING:

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

175. Orientering fra Formanden
Sagsnr. 2006030050
o

o

o
o

J.nr. 00.01.00

Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddeler ved skrivelse af 29. august
2006 dispensation fra lånerammen for 2007 på 3,2 mio. kr. Nordfyns Kommune havde ansøgt om 3,5 mio. kr.
Økonomisk afdeling fremsender ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende omlægning af dækningsafgift til indkomstskat og grundskyld.
Økonomisk afdeling fremsender ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om lånedispensation til engangsinvesteringer på i alt 11 mio. kr.
KL fremsender ved skrivelse af 22. september 2006 notat vedrørende serviceudgifter i budget 2007.

BESLUTNING:

Til efterretning.

Nordfyns Kommune
Sammenlægningsudvalget
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176. LUKKET PUNKT: Orientering fra Formanden
Sagsnr. 2006020017

177. LUKKET PUNKT: Tilbud på revision
Sagsnr. 2006050023

J.nr. 83.15.07
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